DIsPozIŢIA

Nr.59/2017

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru întocmirea ''Studiului de
fezabilitate pentru înfiintarea distributie gaze naturale înComuna Tilişca, Judetul Sibiu ''
VASILE đmpean,Primarul Comunei Tilişca,

Având

învedere HcL nr 2u20t7 prĺvind aprobarea

achizitiei studiului de
fezabilitate pentru lucrarea 'łnfiintare distributie gaze naturale, Comuna Tilisca',
In conformitate cu
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
- art. L26, t27 şi art. 12B din H.G nr. 395/Ż0L6 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziţiile publice;
In temeiul aft, 63 alin 2 lit c) coroborat cu alin (4) lit a), aft. 68 şi aft. 115 alin
(1) lit a) din Legea nr. ŻI5l2001 privind administraţia publică locală, republicatä, cu
modificările şi completările ulterioare,
:

DISPUNE:
Aft. 1: Se constituie Comisia de evaluare a ofeftelor învederea atribuirii
contractului de achiziţie publică având ca obiect întocmirea "Studiului de fezabilitate
pentru înfiintarea distribuţie gaze naturale înComuna Tilişca, Judetul Sibiu " în
următoarea componenţă
Preşedinte cu drept de vot
- GREAVU DUMITRU' Viceprimarul Comunei Tilişca,
:

:

Membrii:
MORAR MARIA' Secretarul Comunei Tilĺşca,
ZEICU NICOLAE NICODIM, Inspector ISU,
Art. 2 : Se desemnează ca expert cooptat, fărä drept de vot, pe lângă Comisia de
evaluare a ofeftelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:

Dl

MARTON DANIEL, conform contractului

de servicii nr 29l2OI7

cu

urmätoarele atributiĺ
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor orĺ analiza financiară a efectelor pe care le
pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de
ofeĺtant;
c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant;
:

d) elaborarea unui rapoft de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau
juridice asupra cărora, pe baza expeftizei pe care o deţin, îşiexprimă punctul de
vedere;

e) obligaţia de a păstra confidenţĺalitatea asupra conţinutului ofeftelor, precum

şi

asupra oricăror alte informaţii prezentate de cätre ofeftanţi, a căror dezvăluire ar putea
aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja propńetatea intelectualä sau secretele
comerciale;
f) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la
Secţiunea IV - Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr.98l20t6 privind
achiziţiile publice;
g) obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi
impaţialitate;
Aft. 3 : Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredinţeazăpersoanele
nominalizate la art. 1 şi aft. 2 care vor îndepliniatribuţiile cuprinse înH.G. nr. 395/2016.
Aft. 4: Cu ducerea la îndeplinirea prezentei dispoziţii se însărcineazämembrii
comisiei. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştiinţa persoanelor interesate prin grija
secretarului comunei Ti lişca'

Tilişca la 20 aprilieŻ0L7

PRIMAR
VASILE cÎmprnľrl

Red MM, 4 ex
Dif (Inst PreĘ membrii comisiei, dosar, afişat,)

Contrasemnează,
Secretarul comunei: MARIA MO

